ઉવસગ્ગહરં તોત્ર વા યાય (ફો ડર નં. ૦૦૧૫૧૦)
ુ
મખ્ય
ટાઇટલ
ુ
અનક્રમિણકા
-------------------------------------------------------------------------------------- ૩
ુ -------------------------------------------------------------------------------------- ૪
િવષયાનક્રમ

ी िच तामिण-पा न
र् ाथ- तवनम ् -------------------------------------------------------------------------------७

બે બોલ ------------------------------------------------------------------------------------------ ૯
પ્રાક્ -કથન-------------------------------------------------------------------------------------- ૧૧
ઉપો ાત --------------------------------------------------------------------------------------- ૨૨
પ્રકાશકીય િનવેદન ----------------------------------------------------------------------------- ૩૫
ૂ -------------------------------------------------------------------------------- ૩૯
િચત્ર-ય ત્ર સિચ
ૂ ------------------------------------------------- ૪૩
ઉવસગ્ગહરં તોત્ર વા યાય લેખનક્રમ સમજતી
ૂ ગ્ર થોની યાદી ---------------------------------------------------------------------- ૪૬
આધારભત
ઉવસગ્ગહરં તોત્ર વા યાયના સંપાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી હ તિલિખત પ્રિતઓની યાદી ----- ૫૨
ૂ -------------------------------------------------------------------------------------- ૫૩
સંકેતસિચ
શિુ પત્રક -------------------------------------------------------------------------------------- ૫૬
ુ
મદ્રાલે
ખ
ૂ
૧. મલપાઠ
--------------------------------------------------------------------------------------- ૧
ૃ છાયા ---------------------------------------------------------------------------------- ૨
૨. સં કત
૩. અ વય --------------------------------------------------------------------------------------- ૩
૪. િવવરણ ----------------------------------------------------------------------------------- ૪-૨૦
૫. પ્ર ો ર--------------------------------------------------------------------------------- ૨૧-૨૭
૬. અથર્સકં લના--------------------------------------------------------------------------------- ૨૮
૭. ઉવસગ્ગહરં તોત્રની ગાથાઓના િવિભ

િવભઇ

અથ ----------------------------------- ૨૯-૩૨

૮. ઉવસગ્ગહરં તોત્રના પા ર્યક્ષ, ધરણે દ્ર તતા પ ાવતી પક્ષે કરાએલા અથ ---------------- ૩૩-૪૦
૯. િટ પણો --------------------------------------------------------------------------------- ૪૧-૫૩
૧૦. પ્રકીણર્ક ------------------------------------------------------------------------------૫૪-૧૨૫
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં િનિદર્ ટ निमऊण મંત્રન ુ ં પ્રથમ પ્રાકટય ---------------------------------- ૫૪
ે રીતે િસ
મંત્ર કવી

થાય -------------------------------------------------------------------- ૫૪

ુ ------------------------------------------------------------------------------------ ૫૫
મંત્રયગ
મંત્રની ફળદાયકતાન ુ ં અન ય કારણ --------------------------------------------------------- ૫૬
ઉવસગ્ગહરં તોત્રની ગાથાઓ--------------------------------------------------------------- ૫૬

Jain Education International

For Private & Personal Use Only

www.jainelibrary.org

િવિવધ સંપ્રદાયોમાં ઉવસગ્ગહરં તોત્ર ------------------------------------------------------- ૫૭
ભિક્તની યાખ્યા --------------------------------------------------------------------------- ૫૭
ઉવસગ્ગહરં તોત્રની મંત્રમયતા ------------------------------------------------------------- ૫૮
નામમંત્ર ----------------------------------------------------------------------------------- ૫૮
ૂ
िहयएण પદના પ્રયોગની સચકતા
----------------------------------------------------------- ૫૯
મંત્રની યાખ્યા ----------------------------------------------------------------------------- ૬૦
ૂ
સત્રનો
પિરચય ----------------------------------------------------------------------------- ૬૧
અક્ષરમાન---------------------------------------------------------------------------------- ૬૩
ુ
સંયક્તાક્ષરો
-------------------------------------------------------------------------------- ૬૩
ુ ં મરણમાં થાન --------------------------------------------------------- ૬૩
ઉવસગ્ગહરં તોરન
્
પ્રાથિમકતા --------------------------------------------------------------------------------- ૬૪
ુ જદી
ુ ગાથાઓના જદા
ુ જદા
ુ પ્રભાવ --------------------------------- ૬૪
ઉવસગ્ગહરં તોત્રની જદી
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં મંત્રો ------------------------------------------------------------------ ૬૪
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં યંત્રો ------------------------------------------------------------------ ૬૪
ે િવિધ -------------------------------- ૬૫
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં દશાર્ વેલ ફલો પ્રા ત કરવા માટની
ઉવસગ્ગહરં તોત્રનો રચનાકાળ ------------------------------------------------------------- ૬૬
આચાયર્ ી ભદ્રબાહુ વાિમની અ ય રચનાઓ ------------------------------------------------- ૬૬

ીભદ્રબાહુ વાિમએ આવ સય િન જિુ ણાં દશાર્ વેલ स विवसिनवारणी િવ ા ------------------- ૬૭

िवसहर फिलं
ु ग મંત્રમાં મંત્રબીજોનો પ્રયોગ --------------------------------------------------- ૬૭
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં પંચપરમેિ ઠની થાપના------------------------------------------------ ૬૮
ભગવાન

ીપા ર્નાથની િવશેષતા ----------------------------------------------------------- ૬૯

अ નવકાર મહામંત્રની આરાધના અને ઉવસગ્ગહરં તોત્ર ------------------------------------- ૭૦
िवसहरफिलं
ु गमंतं પદની િવિશ ટ યાખ્યા ---------------------------------------------------- ૭૦
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં દશાર્ વેલા ત્રણ પ્રકારના ભક્ત આ માઓ --------------------------------- ૭૩
ઉવસગ્ગહરં તોત્રનો જાપક રવા અંગે ------------------------------------------------------- ૭૪
निमऊण મંત્રના આ નાયન ુ ં િવ લેષણ ------------------------------------------------------- ૭૫
િચ તામિણ મંત્રનો વણર્ િવ લેષણ અથવા િવપ્રકીણર્ પ િતએ િવ યાસ ------------------------- ૭૮
મંત્ર એટલે શં-ુ ------------------------------------------------------------------------------ ૭૯
ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં વપરાયેલ ભગવાન

ી પા ર્નાથનાં ચાર નામો ------------------------- ૮૦

ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં સમાસો, િક્રયાપદો અને િવભિક્તઓ ------------------------------------- ૮૦
ઉવસગ્ગહરં તોત્રની રચના પાછળનો ઇિતહાસ ---------------------------------------------- ૮૧
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ઉવસગ્ગહરં તોત્ર પર રચાયેલી વિૃ ઓ અને તેની િવશેષતા --------------------------------- ૮૬
ઉવસગ્ગહરં તોત્રના પ્રભાવને દશાર્વત ુ ં કથાનક ---------------------------------------------- ૯૦
ઉવસગ્ગહરં તોત્રનો પ્રભાવ દશાર્ વનારા લોકો --------------------------------------------- ૧૧૯
ઉવસગ્ગહરં ની ગાથાઓન ુ ં વૈિવ ય ---------------------------------------------------------- ૧૨૧
ે
ઉવસગ્ગહરં તોત્રની દહરચના
------------------------------------------------------------- ૧૨૫
૧૧. પિરિશ ટ
૧. ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં િનિદર્ ટ યંત્રો
ુ ------------------------------------ ૧૩૩
૨. ઉવસગ્ગહરં તોત્રમાં યંત્રોના આલેખન િવષે સમજતી
૩. ઉવસગ્ગહરં તોત્રની વ ૃિ માં દશાર્ વાયેલા મંત્રો------------------------------------------- ૧૩૮
૪. ઉવસગ્ગહરં તોત્રના ક પ અંગે --------------------------------------------------------- ૧૪૨
૧૨. તોત્ર િવભાગ ---------------------------------------------------------------------------- ૧૪૩
૧. ત્રણસો પાંસઠ પા ર્ િજનનામમાળા ------------------------------------------------------ ૧૪૪
૨. ૧૦૮ નામ ગિભર્ત

ી પા ર્નાથ તવન ------------------------------------------------- ૧૪૮

૩.

ુ ૧૦૮ નામોનો છંદ ------------------------------------------------- ૧૫૧
ી પા ન
ર્ ાથ પ્રભનાં

૪.

ી પા ન
ર્ ાથ ભગવંતના ૧૦૮ િવશેષણો ------------------------------------------- ૧૫૪-૧૫૭

૫. ચતદર્ુ શ તીથર્ થળોમાં િવખ્યાત થયેલાં ભગવાન
૬. ભગવાન

ી પા ર્નાથનાં િબ બોનાં નામો --------- ૧૫૮

ે
ી પા ર્નાથથી પિવિત્રત કટલાક
તીથર્ થળોની ન ધ ---------------------- ૧૫૯-૧૬૨

૭.

ી પા ન
ર્ ાથ ભગવાનનાં ૧૦૮ નામો અને તે તે પ્રિતમાઓનાં થાનો --------------- ૧૬૨-૧૬૫

૮.

ૂ પ
ી ઉવસગ્ગહરં તોત્ર પાદપિતર્

ૂ ૂ તોત્રમ ્ ------------------------- ૧૬૬-૧૬૭
ી મિતસરસિર

ૂ પ તોત્ર ------------------------------------------- ૧૬૯-૧૭૦
૯. ઉવસગ્ગહરં તોત્રની પાદપિતર્
ૂ
પરવણી
ય ત્રોના આલેખનનો પ્રકાર ---------------------------------------------------------------- ૧૭૧
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